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Rozpočtové opatření č. 4 

schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 
dne 21. 06. 2021 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/188/2021  
ze dne 21. 06. 2021 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 
 

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III 

V současné době probíhají všechny transfery mezi rozpočtem města a městskými obvody v souladu se 
stávajícím statutem města prostřednictvím podílu na sdílených daních. Tímto postupem docházelo  
ke zkreslování rozpočtů. Od června bude nový postup, který umožní průkaznější sledování daňových 
příjmů, které budou očištěny od investičních a neinvestičních převodů finančních prostředků z městských 
obvodů a na městské obvody. Všechny převody finančních prostředků mezi městem  
a městskými obvody budou realizovány prostřednictvím konsolidačních položek. Prostřednictvím 
konsolidačních položek na úrovni účetní jednotky se „očišťují“ příjmy a výdaje o pohyby, kterými 
organizace převádí prostředky mezi svými účty, popř. mezi účtem a oddělenou pokladnou, a také převody 
mezi statutárním městem a jeho městskými obvody nebo částmi. Městské obvody nejsou samostatné 
účetní jednotky, ale jsou součástí účetní jednotky města jako celku. Dochází i k úpravě formy přídělu do 
sociálního fondu, jehož převod byl dosud realizován prostřednictvím položky financování  
ve zdrojové části rozpočtu. Nově bude také realizován přes konsolidační položky. V souvislosti s výše 
popsanými skutečnostmi, se jedná pouze o formální úpravy, kdy jsou jednotlivé položky přesunuty z jedné 
části rozpočtu do části jiné. 

ZDROJE 

1. Příjmy daňové celkem 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dochází k přesunu jednorázových transferů  
do rozpočtu města za svoz a likvidaci TKO ve výši 7 547,3 tis. Kč a na investiční akci RPS Dubina, 
lokalita 6B – etapa U ve výši 5 000 tis. Kč do výdajové části rozpočtu „konsolidační převody – výdaje“. 
Dosud byly realizovány mínusem ve zdrojové části rozpočtu.  

Položka 

transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.) změna o 7 547,3 tis. Kč 

transfer – jednorázový na investiční akce – RPS Dubina, lokalita 6B – etapa U 

 změna o 5 000,0 tis. Kč 

2. Konsolidační převody - příjmy 

Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2020 je ve výši 646,9 tis. Kč (viz. závěrečný účet). Tato 
částka zahrnuje příjmy z umístění reklamních zařízení za rok 2020 ve výši 323,8, příjmy z nájemného 
pozemků za rok 2020 ve výši 179,7 tis. Kč, pojistné plnění za rok 2020 ve výši  
226 tis. Kč a vypořádání výdajů na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu, dále jsou zde odečteny 
výdaje na režijní náklady za energie objektů Jana Zajíce 983 a Erno Košťála 1016/205-207 a nájemné 
za pronájem sálu DDM Beta v souhrnné výši -98,5 tis. Kč.  

 



Položka 

finanční vypořádání s městem za rok 2020 změna o    646,9 tis. Kč 

3. Financování  

Příděl do sociálního fondu byl dosud realizován prostřednictvím financování, ale nově bude 
realizován formou konsolidačních převodů ve výdajích.  

Položka 

převod do sociálního fondu změna o    584,0 tis. Kč 

VÝDAJE 

1. Životní prostředí 

V rámci kapitoly životní prostředí se navádí finanční prostředky na položku odpadové hospodářství 
ve výši 200 tis. Kč, a to na opravu a údržbu kontejnerových stanovišť.  

Položka 

odpadové hospodářství celkem změna o    200,0 tis. Kč 

2. Doprava 

V rámci kapitoly doprava se navádí finanční prostředky na položku oprava a údržba komunikací  
ve výši 1 006,0 tis. Kč, jelikož jsou komunikace po zimním období ve špatném stavu a je nutné zajistit 
jejich opravu. 

Položka 

oprava a údržba komunikací změna o 1 006,0 tis. Kč 

3. Konsolidační převody - výdaje 

Transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO apod.) ve výši 7 547,3 tis. Kč a transfer jednorázový  
na investiční akce – RPS Dubina, lokalita 6B – etapa U ve výši 5 000 tis. Kč byl dosud realizován 
mínusem jako podíl na sdílených daních ve zdrojové části rozpočtu, nově bude realizován přes 
konsolidační převody – výdaje. Příděl do sociálního fondu ve výši 584 tis. Kč byl dosud realizován 
mínusem prostřednictvím financování ve zdrojové části rozpočtu, ale nově bude realizován také 
formou konsolidačních převodů – výdaje. Dále se nově navádí i převod jednorázový ostatní provozní 
(DDM Beta), jedná se o náklady na nájem sálu DDM Beta (KD Dubina) pro jednání zastupitelstva 
městského obvodu v roce 2021 ve výši 1,7 tis. Kč. 

Položka 

převod za KO změna o 7 547,3 tis. Kč 

převod do sociálního fondu změna o    584,0 tis. Kč 

převod jednorázový na investiční akci RPS Dubina, lokalita 6B – etapa U změna o 5 000,0 tis. Kč 

převod jednorázový ostatní provozní (DDM Beta) změna o         1,7 tis. Kč 

REZERVY 

Po výše uvedených změnách dochází ke snížení rezervy rozpočtu o částku 560,8 tis. Kč. 

Položka 

 rezerva rozpočtu změna o  - 560,8 tis. Kč 

 


